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سیر تکاملی و روزافزون
خندقهایی که نه به جهت
سیلبند و نه برای جلوگیری
از تهاجم دشمن بلکه برای
استخراج سنگ آهن و پرکردن
خندقهایبالیکارخانجاتفوالد
و شرکتهای وابسته و جمعیت در حال زایش ،هر روز
عمیق و عمیقترخاکبرداری میشود که درسایه آن بتوان
به امنیت اقتصادیو اشتغالدستیافت.
این رحمت و نعمت خدادای توانسته و میتواند
همچون لباس و ردایی عمل کند تا موطن ما را از
تنگناهای اقتصادی و آسیبهای متعدد درامان نگه دارد
و برهاند .با یک دوراندیشی میتوان تصور کرد که همین
حلقههای فلزی که میتواند به عنوان یک لباس رزم عمل
کند ،در آیندهای نهچندان دور موجبات فروپاشی نظام
شهریوفرهنگعامهشودوسیاهچالههایی ایجاد کند که
برونرفت ازآن ممکن نگردد .آنوقت است که به درد چه
کنم مبتال و زانویغم دربغل ،شاهد به محاق رفتن شهری
خواهیم بود که ساختن دوبارهاش دورازانتظاراست.
با رونق تکنولوژی و استخراج سنگ آهن و توسعهی
کارخانجات متعدد ،شاهد روان شدن مهاجرانی از اقصا
نقاط کشور بوده و هستیم .این پدیده که روز به روز
تشدید میشود ،موجب وارد آمدن ضربات سنگینی از
جمله کاسته شدن ازعرق ملی ،شناسه و هویت بومی و
منطقهای ،و فاصله گرفتن ازآداب و سنن شده و درادامه
به عدم تعلق شهروندان میانجامد و سیمای شهررا درهم
میشکند.بهنظرمیرسد،تمدنماشینیسببتغییرزندگی
ساده قدیمی و تبدیل آن به یک زندگی پرتجمل و پیچیده
میشود و نشانهای ازهویت و اصل و نسب نمیماند که
به خاطرحفظ آن درپی ساخت محلی برای نگهداریشان
باشیم .کمرنگ شدن روابط عاطفی و همدلی ،تقابل

تشدید احساسات
سنتهای کهنه با ارزشهای نوین ،در
ِ
درماندگی ،سرخوردگی و ناامیدی موثر بوده و در نتیجه
عصیان نسل جوان را برمیانگیزاند .وندالیسم را میتوان
عکسالعملی کینهتوزانه به برخی از فشارها ،نامالیمات
و احساس ناامیدی و سرخوردگیها دانست .عرق ملی
و وابستگی به موطن آنچنان دستخوش آسیبهای
اجتماعی شده و میشود که میتوان به آماروآثارتخریبی
اشاره داشت.
به منظور قوام ،ماندگاری ،حفظ امنیت و کاهش
تلفات ،تدابیری از سوی مدیران شرکتها و سازمانها
اندیشیده وعملیاتی گردیده ولی جوابگو نیست و بایستی
ادامهیابد.تقویتتیمهایورزشیوهمکاریشرکتهادر
توسعه فضای سبزو کمک به گروههای فرهنگی وهنری
راهیابیتیمفوتبالگلگهربهلیگبرترکشورمیتواندتمام
قومیتهای مهاجر را زیر لوای خود تجمیع کند تا شهر
سیرجانرا ازخودبدانندو احساس کنند ،اینهوایی کهدر
آن نفس میکشند ،خودی است.
خریداری یک مکان تاریخی درشهربا وسعتی نزدیک به
سههزارمترمربعدرخیابان انقالب ازسویشرکتنظم آوران
توسعه صنعت ومعدن و مرمت و بازسازی و بهسازی این
مکان و تاسیس موزه سنگ آهن درآنجا میتواند به القای
حس میهنپرستی یاری رساند و با جمعآوری و حفظ اشیای
منحصربهفرددرارتقایجایگاهسیرجانبکوشدوبدینوسیله
ازبارمنفی و ضربات وندالها برپیکره این شهربزداید.
مطرح شدن نام سیرجان به عنوان شهرجهانی گلیم،
تاسیس و راهاندازی مرکز سیرجانشناسی ،مرمت خانه
حسینخانبچاقچیدربلورد ،احداثو کاشتدرختاندر
مسیرمنتهی به باغ سنگی و مرمت آن ،مرمت خانه دکتر
صادقی،ساختپارک ایرانیو ...این اقدامهابایستیباقوت
ادامه یابد تا ازبارهزینههای تخریب کاسته شود .درغیر
اینصورتسیرجانمکانمناسبیبرایزندگینخواهدبود.
*کارشناسارشدطراحیشهری

 هدی رضوانی
شهرهای کویری نسبت به
سایر مناطق کشور ذخایر آبی
کمتری دارند و در برخی اوقات
مصرف آب شرب شهروندان
را با مشکل روبهرو میکند .از
این رو مدیریت بهینه مصرف
آب توسط شهروندان شهرهای
کویری میتواند به کاهش
مشکل ذخایر آبی کمک کند
تا اگر زمانی با کاهش بارندگی
روبرو باشند ،بتوانند با این
مدیریت صحیح و بهینه ،ذخایر
آب شرب را برای گذران زندگی
شهروندان حفظ نمایند .مجید
میرشاهی رییس اداره آب و
فاضالب شهری سیرجان در
گفتوگو با پاسارگاد از این
گفتوگو با رییس اداره آب و فاضالب سیرجان
مدیریت بهینه در سطح شهر
برای حفظ و نگهداری ذخایرآبی
میگوید.
 ذخایر آب شرب
سیرجانباتوجهبهبارشهای
پاییزه در چه وضعیتی قرار
دارد؟
مجید میرشاهی ،رییس اداره آب و فاضالب شهری سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
سال گذشته در چنین
شنریزهها از طریق نشت در مخازن ایجاد
روزی ،زیر  ۵میلیون متر مکعب ذخایر آب لولهگذاری تاکنون انجام شده و بقیه آن در رسید.
 این پروژه چه کمکی به تامین آب شده باشند که با رسوبگیری برطرف خواهد
شرب شهرستان را ثبت کردیم .در مدت دست اقدام است .ساختار اولیه ایستگاه
شد.
مشابه امسال ،این میزان به مرز ۲۴میلیون پمپاژ این خطوط هم ساخته شده و نصب شربشهرستانخواهد کرد؟
 مدتی قبل طرح انتقال آب
چاههای آب شرب و منابع آب زیرزمینی
مترمکعب رسیده که رقم قابل توجهی پمپها و اجرای کارهای تکمیلی از جمله
است .درست است که پاییز امسال بارندگی نصب شیرآالت هم به زودی اجرا خواهد شد .ازدشتسیرجانبهتصفیهخانهمنتقلخواهد خلیجفارس به معدن گلگهر کلید
زیادی در سطح شهر نداشتیم اما بارشهای این پروژه باالی  ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی شد و در آنجا عملیات ارتقای کیفی روی آب خورد .افتتاح این طرح چقدر میتواند
سال گذشته منجر شد حجم قابل قبولی از دارد و تمام توان خود را به کار میگیریم تا انجام شده و آب به مخازن آب شهری جهت درذخیرهسازی آب شرب شهرستان تاثیر
داشتهباشد؟
آب در سد تنگوییه جمع شود .ورودی به با فراهم آوردن شرایط مورد نیاز ،این طرح استفادهشهروندانبرگرداندهمیشود.
ً
قطعا میتواند تاثیرات مثبتی داشته
 مدتی است آب لولهکشی برخی
سد خوب بوده و تا امسال هم باقی مانده .درنیمه اول سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد.
 اعتباراین طرح ازکجا تامین شده مناطق شهری حاوی شن است .علت این باشد .به دنبال پیگیریهای اولیه هستیم
ضمن اینکه با توجه به پیشبینیهای انجام
امر چیست و برای رفع آن چه برنامهای تا از این خطوط آبی صنعت برای مصارف
شده ،بارندگیهای خوبی در زمستان پیش رو است؟
شرب و بهداشت هم استفاده کنیم .اگر از
هزینه این طرح درروز اول  ۳۷میلیارد دارید؟
خواهیم داشت و ذخایرخوبی هم برای تامین
هر سال به دلیل اینکه مصرف آب این خط؛ خطوطی برای ذخایر آبی شهرستان
آب شرب شهرستان در سال آینده به وجود تومان پیشبینی شده بود که در حال حاضر
با توجه به افزایش قیمتها و نوسانات در اواخر پاییز و فصل زمستان کاهش پیدا و روستاهای مجاور در نظر گرفته شود در
خواهد آمد.
 طرح خطوط انتقال آب چاههای اقتصادی باالی ۱۰۰میلیارد تومان تخمین زده میکند ،فرصت مناسبی پیدا میشود تا از مسیر خط انتقال ،ظرفیت بسیار خوبی برای
شرب به تصفیهخانه مدتی است در حال میشود که بخشی از این اعتبار با مشارکت ظرفیتهای کمتری برای تامین آب استفاده شهرستان ایجاد میکند .وزارت نیرو از محل
اجرا است .چه زمانی میتوانیم شاهد مالی شرکت صنعتی و معدنی گلگهر و کنیم .میتوانیم در این ایام برخی ازمخازن را ظرفیت این خط انتقال میتواند سهمیهای را
بخشی از آن هم از محل اعتبارات کشوری و از مدار خارج و شستوشو و الیروبی کنیم .برای آب شرب درنظربگیرد .اگر این اتفاق در
بهرهبرداری ازاین پروژه باشیم؟
اجرای طرح خط انتقال در حال حاضر استانی آب و فاضالب کشورتامین میشود .بنابراین اگر رسوباتی در مخازن ایجاد شده آینده بیفتد ارزش بسیارقابل مالحظهای را به
درمرحله یک چهارم نهایی قراردارد .حدود  ۱۸این طرح با ظرفیت  ۶۰۰لیتردرثانیه و با قطر باشد برطرف میشود تا یک آب باکیفیت آب شرب سیرجان خواهد داد.
 با یکپارچهسازی طرح مدیریت
هزار و  ۳۵۰متر از ۲۱هزار و  ۲۰۰متر خطوط لوله  ۸۰۰میلیمترفلزی به بهرهبرداری خواهد به دست شهروندان برسد .ممکن است این

آب شرب شهری و روستایی
مشکلی در تامین آب
روستاهانداشتید؟
خیر .در طرح جدید
با یکپارچهسازی شرکتهای
آب شهر و روستا از ابتدای
سال جدید ،روستاها را هم
در حوزه آب شهری داریم.
علیرغم اینکه در حوزه آب
شهری خدماترسانی به آب
روستاها تاکنون تعریف نشده
بود ،امسال برای اولین بار با
کمترین مشکل با توجه به
اقدامات گستردهای که در
سطح شهرستان انجام دادیم و
نتایج اقدامات قبلی که مدیران
آب روستایی انجام داده بودند
مواجه شدیم و توانستیم تامین
آب روستاهای شهرستان را با
خدمات مناسبی در تابستان
انجام دهیم .با استفاده از
ظرفیتهای ایجاد شده و
اجرای طرحهای نیمهتمام و
اضطراری در تابستان  ۱۴۰۰هم
میتوانیم آب شرب مناطق
روستایی را به خوبی تامین

نبض زندگی در دستان ذخایر آبی است

نماییم.
 چه برنامهای برای تقدیر از
مشترکان خوشحسابو کممصرف حوزه
آب دارید؟
شهروندان سیرجانی با مصرف بهینه آب
میتوانند ما را درخدماترسانی حمایت کنند.
کما اینکه تاکنون هم این حمایت را ازجانب
آنها دریافت کردهایم .برنامه داریم در آینده
نزدیک از مشترکان خوشحسابی که هزینه
آب مصرفی خود را به موقع پرداخت میکنند
و میزان مصرف آنها در حد انتظارات حوزه
مصرف وزارت نیرو است ،تقدیر نماییم .با
توجه به محدود بودن منابع آبی در سراسر
کشور این فرهنگسازی باید انجام شود تا
مشترکان در استفاده از این موهبت الهی
نهایت صرفهجویی را به عمل آورده و ذخایر
آبی را برای آینده حفظ نمایند .از شهروندان
سیرجانی تقاضا دارم با مصرف بهینه آب ما را
در اجرای تامین آب شرب شهرها و روستاها
کمک کنند تا بتوانیم آب سالم ،با کیفیت و
بدون کمبودی را به دست شهروندان برسانیم.

طرح پاکسازی و الیروبی جویهای روباز توسط شهرداری منطقه دو در حال اجرا است
شهردار منطقه دو در راستاي بهسازي فضاهاي شهري
و ايجاد محيطي سالم و بهداشتي و به منظور رفاه و آسایش
شهروندان نسبت به اجرای عملیات الیروبی جویهای روباز در
سطح منطقه دو اقدام کرد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،مهندس سیدسجاد مصالیی شهردار
منطقه دو گفت :با توجه به نزدیک شدن بارندگیهای پاییزی
و به منظور جلوگیری از آبگرفتگی ،تسهیل در دفع فاضالب و
جلوگیری از آبگرفتگیهای فصلی و سرریز شدن فاضالب در
خیابانها ،حفظ بهداشت محیط از آلودگی ،افزایش بهداشت
عمومی معابر و گذرگاهها و همچنین بهسازی فضای شهری و
ایجاد محیطی سالم و در راستای خدمترسانی به شهروندان،

شهرداری منطقه دو با تالش نیروهای خود به طور مستمر اقدام
به الیروبی جویهاي روباز در سطح منطقه کرده است.
مصالیی افزود :تا کنون الیروبی جویهای روباز انتهای
خیابان غفاری ،انتهای خیابان ابنسینا ،انتهای خیابان ابوریحان،
پل دفاع مقدس ،زیرگذر شهرک سمنگان ،انتهای شهرک
امامحسین(ع) ،کل بلوار شاهد(کمربندی) ،بلوار میرزاسعید،
خیابان تخت جمشید آباده انجام شده است و الیروبی دیگر
جویهای سطح منطقه نیز در دستور کار شهرداری منطقه دو
قرار دارد که طبق برنامه اولویتبندی الیروبی میشوند.
شايان ذكر است اين طرح توسط شهرداري منطقه دو با
همكاري سازمان مديريت پسماند شهرداري سيرجان انجام
شد.

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش  15قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان (نوبت اول)

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد  15قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریق مزایــده عمومی
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000003را بــه صورت الکترونیکی
بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/09/17 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/10/03ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/09/18 :تا تاریخ 1399/10/02
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/09/18ساعت  9:00تا تاریخ  1399/10/04ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی 1399/10/06 :ساعت 9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/10/07 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل
فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه) ،پرداخــت
تضمیــن شــرکت در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی
ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی
(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

یک عدد درب آهنی ( )4*4بدون کتیبه
 4سال ساخت به فروش میرسد.

( کیلویی  20/000تومان)
09031554884

موتور توقیف شده

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09915602492

09132456684

(پارکینگی) شمارا
خریداریم.

09133456403

امـالک امیـرکبیـر

 14قصب تجاری بر عباسپور با موقعیت عالی توافقی یا معاوضه با زمین

 9قصب تجاری  2طبقه بر خیابان شهید شفیعی قیمت کارشناسی  4/200میلیارد
زمین  72قصب سند تک برگ بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان نقدی یا معاوضه با زمین  1/900م
تجاری  40قصب بلوار امام رضا ساخته شده کامل توافقی یا معاوضه با ملک ارزانتر
زمین  18قصب درب حیاط پردیس گمرک قیمت در صورت نقدی تخفیف ویژه دارد
زمین  16قصب 3نبش  1400متر پروانه تجاری مسکونی سند اوقافی موقعیت
عالی تجاری خیابان ابوریحان

بازار یاب آقا،با مدرک حداقل دیپلم و حداکثر
 ۳۵سال سن،بصورت تمام وقت ،با حقوق
ثابت،بیمه،پورسانت و...جهت کار در شرکت
خوشگوار مشهد(کوکا کوال) ،دفتر سیرجان
نیازمندیم.
تلفن تماس؛ ۴۲۲۹۸۰۴۵

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

زمین  10قصب درب حیاط  360متر پروانه شهرک بعثت قیمت  1/900میلیارد

زمین  8قصب  2نبش اراضی بهرامی معاوضه با زمین گرانتر
 3هکتار زمین با کاربری گردشگری کلیه امتیازات کسب شده  300متر ساختمان بر جاده دهنو پاریز توافقی
آپارتمان  110متر پارکینگ انباری آسانسور خیابان امیر کبیر نقدی یا
معاوضه با منزل در گمرک

منزل  18قصب درب حیاط سردار جنگل سریبلکس فوقالعاده شیک قیمت  10میلیارد یا معاوضه یا نقدی

منزل  10قصب درب حیاط نوساز شهرک صدف معاوضه با منزل ارزانتر  1/900م
زمین  8قصب درب حیاط با موقعیت عالی نزدیک فضای سبز چمران توافقی یا معاوضه با منزل
منزل نیمه ساز  3طبقه  9قصب درب حیاط روبروی فضای سبز با موقعیت عالی  3/5م
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

